
AZ ELTE BOLYAI JÁNOS GYAKORLÓ GIMNÁZIUM TÁJÉKOZTATÓJA A NYOLC 

ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉSRŐL 

2023-2024-ES TANÉV 

8 évfolyamos gimnáziumi tagozatunk tanulmányi kódja: 0001 

OM azonosító: 036733 

 

Kedves Szülők, kedves Diákok! 

Köszönjük, hogy megtisztelték iskolánkat érdeklődésükkel!  

A köznevelési törvény értelmében az általános iskolai 4. osztályos tanulók kérhetik felvételüket 

az első gimnáziumi osztályokba (5. évfolyam). 

A gimnázium célja a széleskörű műveltség megalapozása, és a felsőfokú tanulmányokra való 
előkészítés. A Bolyai nyolc évfolyamos gimnáziumi tantervében a klasszikus humán tárgyak és a 
praktikus természettudományos ismeretek egyensúlyára épít. Kiemelt fontosságú a gimnáziumi 
program célkitűzései között az érték- és személyiségközpontú nevelés, az érzelmi intelligencia 
fejlesztése, a tanulók életkori sajátosságaira, és egyéni irányultságaira építő képességfejlesztés, 
tehetséggondozás, amelyet számos délutáni foglalkozás, szakkör, illetve specializáció segít.  

A hagyományos tantárgyak többségükben lineáris felépítésűek. Meghatározó a tantervben: az 

idegen nyelvek emelt óraszámú tanítása csoportbontásban (tanulmányaik alatt három idegen 

nyelvvel ismerkedhetnek meg a tanulók: angol, német, olasz), a színvonalas művészeti nevelés, 

az informatikai kultúra kialakítása, és a gazdag sportolási lehetőség.  

A 8 évfolyamos szerkezet 2+4+2 tagoltságú.  

Az első két év feladata elsősorban a képességfejlesztés, a második szakaszban a többségében 

lineáris felépítésű tananyag tanulása, elmélyítése a cél (9-10. évfolyamban mentorálási 

lehetőséget is biztosítunk.) Az utolsó két év elsősorban az érettségire és a továbbtanulásra való 

felkészülést szolgálja választható tantárgyú és szintű (kiscsoportos) oktatás keretében.  

A színvonalas oktatás mellett fontosnak tartjuk, hogy a diákok a tanárokkal és egymással való 

együttműködésükben, az iskolai élet mindennapjaiban pozitív értékrendet, tartalmas életvitelt is 

megismerjenek, szociális és közösségi kompetenciákat is elsajátítsanak, hisz ez a sikeres felnőtt 

élethez legalább olyan fontos, mint a korszerű tudás.  

A Bolyai János Gyakorló Gimnázium sokoldalú nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, 

nyugat-európai partnerintézményeivel és a határon túli magyar testvériskolákkal évente közös 

programokat valósít meg. Téli sítáborainkban, valamint a nyári vízi és turisztikai táborainkban 

remek lehetőség nyílik a sportolás mellett az egészséges életfelfogás erősítésére és a közösség 

formálására is.  

Az iskola a gimnáziumi program megvalósításához jó feltételeket biztosít több szaktantermével, 

természettudományos laborkomplexumával, két tornatermével, uszodájával, számítógépes 

laboratóriumaival, korszerű könyvtárával, és legfőképpen kvalifikált tanárai munkájával.  

Iskolánk akkreditált Kiváló Tehetségpont, ami azt jelenti, hogy segítjük a tehetségeket 

kibontakozásukban: kutatók, kutatóhelyek, mentortanárok hálózatába kapcsoljuk be őket, 

szakértelemmel és anyagilag is támogatjuk aktivitásukat. A Bolyai egyben Minősített 

Tehetségműhely és Matematika Tudásközpont. 



Az iskola alapítványa, a Schneller István Alapítvány kutatásokat, tehetséggondozást, 

művészeti- és sporttevékenységeket, táborokat támogat, ösztöndíjban részesíti az arra érdemes 

tanulókat és támogatást nyújt a szociálisan rászoruló diákok számára.  

 

A gimnáziumi osztályokba való bejutás feltételei: 

Központi írásbeli feladatlap 

- magyar: 30 pont                    

- matematika: 30 pont 

Általános iskolából hozott pontszámok 3. osztályos év végi és 4. osztályos félévi iskolai 

eredmények magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika tantárgyakból: 40 pont 

Maximális összpontszám: 100 pont  

Felvételi vizsga: 2023. január 21. (szombat) 10 óra. 

A felvételi vizsgát, s az iskola jobb megismerését ingyenes tehetséggondozó előkészítő 

tanfolyam segíti, amelyet péntekenként 15.00-16.30 óráig tartunk. 

A tehetséggondozó előkészítő tanfolyam időpontjai: 

 péntekenként 15.00-16.30 óráig 

1. 2022. november 18. 

2. 2022. november 25. 

3. 2022. december 02. 

4. 2022. december 09. 

5. 2022. december 16. 

6. 2023. január 13. 

További információt kaphatnak az érdeklődők Kukor Ferenctől, a beiskolázásért felelős 

igazgatóhelyettestől a 94/513-682-es telefonszámon és a kukor@bolyaigimnazium.elte.hu e-mail 

címen. 

A beiskolázással kapcsolatos további információkat honlapunkon közöljük. 

 

ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

Szombathely, Bolyai János utca 11. 

 Telefon: 94/513-680 

Honlap: www.bolyaigimnazium.elte.hu 

e-mail: titkarsag@bolyaigimnazium.elte.hu 
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